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ledige 
stillinger

Hvordan fikk du din første jobb?
– Jeg gjorde masteroppgaven min 

i tilknytning til forskningsprosjektet 
«Arkitektur og økonomi». Etterpå fikk jeg 
et engasjement på Sintef for å være med 
videre. Det var ikke så bevisst fra min side 
at jeg startet med forskning og utvikling, 
men det har jeg aldri angret på.

Hva er den beste måten å skaffe 
seg jobb på?

– Det er ikke mye som slår gode studie-
resultater kombinert med at du har vært 
engasjert i faglig eller frivillig arbeid ved 
siden av studiene. Det er positivt med kon-
takter og erfaringer fra næringen allerede 
mens du er student, og senere er det bra 
med erfaring og kompetanse fra tidligere 
jobber. Jeg tror du må tørre å prøve nye 
ting, gå litt utenfor komfortsonen, og det 
gjelder spesielt oss jenter.

Hvilket annet yrke kunne du tenkt 
deg og hvorfor?

– Jeg er interessert i mye, så det er et van-
skelig spørsmål. Jeg er glad i å gjøre prak-
tiske, skapende ting som f.eks. gartner -
arbeid. Men det er kanskje mer en hobby. 

Hvilket yrke kunne du absolutt 
ikke ha tenkt deg og hvorfor ikke?

– Jagerpilot. Jeg blir fort bilsyk.

Hva er ditt beste minne fra 
yrkeskarrier en?

– Jeg blir lett engasjert i prosjekter som 
handler om utvikling. Jeg liker også å 
jobbe sammen med andre som brenner 
for noe. For min del er det ikke mye som 
slår det å få til noe som ikke er gjort før 
sammen med flinke, engasjerte men-
nesker. Jeg liker å krysse grensen mellom 
forskning, utvikling og praksis. Heldigvis 
har jeg fått oppleve det i mange sammen-
henger, og jeg ser at jeg også får mulighet 
til det framover i Reinertsen.

Hva slags jobbprosjekter har vært 
mest spennende og givende i din 

karriere?
– Jeg har vært engasjert i prosjekter for 
innføring av nyere kontorløsninger. Det er 
alltid givende, og kombinerer min interesse 
for ledelse og utvikling av organisasjoner 
med utvikling av fysiske løsninger. Mange 
av prosjektene vi gjennomførte i Telenor 
var veldig spennende. Spesielt der deres 
filosofi om arbeidsplassutforming ble im-
plementert i andre kulturer, f.eks. i Asia. 

Hva slags student var du?
– Jeg var kanskje en utypisk arki tekt-

student, siden jeg var opptatt av økonomi, 
organisasjon og ledelse allerede da. I 
tillegg til studiene brukte jeg mye tid på 

musikk og på Studentersamfundet, der 
jeg hadde ulike lederverv i musikkmiljøet. 
Det var veldig viktige erfaringer som jeg 
ikke ville ha vært foruten. 

Hva vil gjøre norsk arbeidsliv 
bedre?

– Jeg mener vi må satse mer på utdanning, 
forskning og utvikling. Mange sammen-
lignbare land drar fra oss på disse områ-
dene. Jeg er redd vi er blitt for tilfredse i 
Norge. De fleste av oss har det veldig bra. 
Dersom vi er for lite sultne på å utvikle oss, 
kan det gå ut over fremtidige generasjoner 
i norsk samfunns- og arbeidsliv. Vi trenger 
nye og bedre løsninger for et mer bære-
kraftig samfunn, for effektiv, fremtids-
rettet infrastruktur og for helse og velferd. 
Det er bare å brette opp ermene. •
MARIA AMELIE maria.amelie@tu.no

Redd nordmenn 
er for tilfredse
Siri Hunnes Blakstad er ny 

divisjonsdirektør i Reinertsen.
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 Alder: 44 år.
 Utdanning: Sivilarkitekt fra NTNU 1994, 
Dr.ing. NTNU 2001.
 Stilling: Professor 2 NTNU og leder for 
rundt 400 ingeniører og arkitekter i Deal 
(divisjon for engineering og arkitektur, 
land) i Reinertsen.

SIRI HUNNES BLAKSTAD
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